เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht)
ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทําการค้าในน่านน้ําไทย
ตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ําของประเทศไทย โดยการให้เรือสําราญและกีฬา
ขนาดใหญ่ (Super Yacht) ที่มิใช่เรือไทย สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในการท่องเที่ยวทางน้ําในประเทศไทยได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้
เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย
ทําการค้าในน่านน้ําไทย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย” หมายถึง เรือที่มิได้เป็นเรือ
ของบุคคลตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
“เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht)” หมายถึง เรือสําราญและกีฬาที่มีขนาด
ความยาวตั้งแต่ ๓๐ เมตรขึ้นไป บรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน ๑๒ คน
“รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําเรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วย
ลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย เข้ามาทําการค้าในน่านน้ําไทย ต้องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือนั้น และเป็นผู้ขออนุญาตตามประกาศนี้
ข้อ ๔ การขออนุ ญ าตตามข้อ ๓ ให้ ยื่ นคํ า ขอตามแบบ กท.๑ ที่ แ นบท้ ายประกาศนี้
ณ สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา กรมเจ้าท่า โดยกําหนดระยะเวลา
ที่ประสงค์จะนําเรือเข้ามาทําการค้าในน่านน้ําไทยไว้ด้วย พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๒ กรณี นิ ติ บุ ค คล สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ
การรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ
๔.๓ หนังสือหรือสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนเจ้าของเรือ ที่ได้รับการรับรองจากโนตารีพับลิค
(Notary Public) หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอํานาจในการรับรองเอกสารตามกฎหมายท้องถิ่น
หรือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๘๘ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๔ สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเรือ
๔.๕ สําเนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตัวเรือและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ข้อ ๕ เมื่อรัฐมนตรีอนุญาตให้เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคล
ผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้าในน่านน้ําไทยแล้ว ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือแสดงการอนุญาตตามแบบ กท.๑ - ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา กรมเจ้าท่า เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้เรือของบุคคล
ผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้าในน่านน้ําไทย ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ ๖ การอนุญาตให้เรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้อง
ด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้าในน่านน้ําไทยให้มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด และเมื่อรัฐมนตรีได้กําหนด
เงื่อนไขขึ้นใหม่ในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใช้แทนเงื่อนไขเดิมทั้งหมด
หรือบางส่วน ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
ข้อ ๘ กรณีที่รัฐมนตรีมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้กรมเจ้าท่าแจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แบบ กท.๑

เลขรับที่ ...............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)

คําขออนุญาตนําเรือสําราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht)
ของบุคคลผูไ้ ม่ตอ้ งด้วยลักษณะทีจ่ ะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้าในน่านนํ้าไทย
เขียนที่ .............................................
วันที่ .................................................
๑. ชื่อผู้ขออนุญาต........................................................................................................
๒. ที่อยู่เลขที่ ........................... ตรอก/ซอย ...............................ถนน.........................
ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต ............................จังหวัด...........................
โทรศัพท์ ..............................โทรสาร .............................E-mail…………………………
๓. โดยผู้มีอาํ นาจทําการแทนนิตบิ ุคคล ดังนี้
1) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ............................................ อายุ ......... ปี สัญชาติ..............
ที่อยู่เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..........................ถนน .....................................
ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ..................................
โทรศัพท์ ..............................โทรสาร ..........................E-mail……………………......…
2) ชื่อนาย/นาง/นางสาว ............................................ อายุ ......... ปี สัญชาติ...............
ที่อยู่เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..........................ถนน .....................................
ตําบล/แขวง .......................อําเภอ/เขต .........................จังหวัด ..................................
โทรศัพท์ ..............................โทรสาร ..........................E-mail……………………......…
๔. ผู้ขออนุญาตได้ รับแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจากเจ้ าของเรือ เพื่อขอยื่นคําขออนุญาตนําเรือสําราญและ
กีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้ วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้ า
ในน่านนํา้ ไทย ตามความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๑๕ จํานวน..................ลํา ได้ แก่
๑) ชื่อเจ้ าของเรือ.................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ.................
ที่อยู่เลขที่ ...........................................................................................................
.............................................................................ประเทศ.................................
ชื่อเรือ.......................................ขนาด..........................ตันกรอส สัญชาติ........................

-๒-

๒) ชื่อเจ้ าของเรือ.................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ.................
ที่อยู่เลขที่ ...........................................................................................................
.............................................................................ประเทศ.................................
ชื่อเรือ.......................................ขนาด..........................ตันกรอส สัญชาติ..........................
๓) ชื่อเจ้ าของเรือ.................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ.................
ที่อยู่เลขที่ ...........................................................................................................
.............................................................................ประเทศ.................................
ชื่อเรือ.......................................ขนาด..........................ตันกรอส สัญชาติ..........................
๕. ระยะเวลาที่ประสงค์จะนําเรือเข้ ามาทําการค้ าในน่านนํา้ ไทย
ตั้งแต่วนั ที่....................................................ถึงวันที่.............................................
๖. พร้ อมนี้ได้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอมาด้ วยแล้ ว ดังนี้
 กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้ รับการรับรอง
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าไม่เกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการ ผู้มีอาํ นาจลงนามกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นๆ
 หนั ง สื อ หรื อ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง เป็ นตั ว แทนเจ้ าของเรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจในการรับรอง
เอกสารตามกฎหมายท้ องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย
 สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเรือ
 สําเนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตัวเรือและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี)
๑).................................................................................................................
๒).................................................................................................................
๓).................................................................................................................
หมายเหตุ : สําเนาเอกสารหลักฐานหรือเอกสารประกอบคําขอทุกฉบับต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณี เอกสารหลักฐานที เ่ ป็ นภาษาต่ า งประเทศจะต้อ งแปลเป็ นภาษาไทย โดยสถาบัน การแปลที ่
เชือ่ ถือได้ พร้อมรับรองคําแปลและตัวผูแ้ ปล พร้อมแนบหลักฐานของตัวผูแ้ ปลและสถาบันการแปลมาด้วย

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ ารายละเอีย ดที่ระบุ ใ นคําขออนุ ญ าตนํา เรื อสํา ราญและกีฬา
ขนาดใหญ่ (Super Yacht) ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้ วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค้ า
ในน่านนํา้ ไทย และเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ

-----ประทับตราบริษัท----- ลงชื่อ ................................................ (ผู้มีอาํ นาจทําการแทน)
( ............................................. )

แบบ กท.๑-๑
หนังสือแสดงการอนุญาต
ให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิเ์ รือไทย ได้ทําการค้าในน่านน้ําไทย
---------------------------------------หนังสือสําคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ....................................................... ได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
ให้นําเรือชื่อ ....................................................... สัญชาติ………...……….. ขนาด.......................... ตันกรอส
เข้ามาทําการค้าในน่านน้ําไทย โดยมีระยะเวลาอนุญาตตั้งแต่วันที่.......................... ถึงวันที่..............................
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือแสดงการอนุญาต
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายหนังสือแสดงการอนุญาตฉบับนี้ แม้แต่เพียงข้อหนึ่งข้อใด
ให้การอนุญาตถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ให้ไว้ ณ วันที่
--ประทับตราหน่วยงาน--

พ.ศ. ....

ลงชื่อ ........................................
(
)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

